WISKUNDE C KENNISKAART VOOR DOCENTEN EN
DECANEN
Het geheel vernieuwde Wiskunde C examenprogramma
•
•

•

•

Wiskunde C is een profielvak in het profiel Cultuur en Maatschappij in het vwo met een
studielast van 480 slu’s en bereidt voor op universitaire studies in de sector Recht, de
sector Gedrag en Maatschappij en de sector Taal en Cultuur.
Statistiek en kansrekening nemen, evenals bij wiskunde A, een belangrijke plaats in bij
wiskunde C. De werkwijze is gebaseerd op de empirische cyclus: data verwerven-data
verwerken-data analyseren en conclusies trekken. Door het werken met realistische en
grote datasets is de inzet van ICT onmisbaar.
Contexten, die passen in het profiel C&M, nemen een belangrijke plaats in bij wiskunde
C. De nadruk ligt minder op de formeel-algebraïsche technieken en meer op het
herkennen, interpreteren en gebruik van wiskunde in verschillende situaties.
De profielspecifieke eigenheid van wiskunde C komt extra tot zijn recht door de nieuwe
domeinen Vorm en ruimte (meetkundige principes toegepast in maatschappij, beeldende
kunst en architectuur) en Logisch redeneren (logisch-wiskundige aspecten gekoppeld
aan correctheid van redeneringen en conclusies, zoals bijvoorbeeld gebruikt in het
maatschappelijk debat).

Kenmerken van de wiskunde C leerling
•
•
•
•
•

Heeft, als C&M leerling, belangstelling voor praktische en aan cultuur en maatschappij
gerelateerde wiskundeactiviteiten.
Heeft het vermogen, en laat zich uitdagen, om relevante wiskundige problemen, samen
met medeleerlingen, op een creatieve manier op te lossen.
Heeft interesse in taal en affiniteit met logisch redeneren.
Heeft interesse in beeldende kunst en architectuur en affiniteit met vorm en ruimte.
Is blij dat de formele en abstracte wiskunde bij wis C nauwelijks nog aanwezig is

Gevolgen voor advisering door decanen en docenten
Het nieuwe wis C examenprogramma wijkt zoveel af van wis A (en het oude wis C) dat het erg
lastig wordt om in klas 5 of 6 van wis A nog over te stappen naar wis C. Dat een CM leerling met
wis A veel meer studiemogelijkheden open houdt, klopt slechts als het gaat om de sector
Economie en een enkele studie in de sector Gezondheidszorg. In de praktijk blijkt dat de
belangstelling van een CM-leerling hier niet naar uit gaat. De sectoren Recht, Taal en Cultuur en
Gedrag en Maatschappij daarentegen bieden (vrijwel) gelijke mogelijkheden voor deze twee
soorten wiskunde. Bij een aantal studies in de hierboven genoemde sectoren lijkt het nieuwe wis
C juist een betere aansluiting te hebben dan wis A. Conclusie:
• Van ‘Kies maar wis A want dan heb je veel meer doorstudeermogelijkheden en je kunt
altijd nog terug naar wis C” naar “Kies wis C tenzij je nadrukkelijk de mogelijkheid tot
een studie in de sector Economie open wil houden”.

Aparte wiskunde C klassen
Hoewel er sprake is van een overlap in de examenprogramma’s (Statistiek) van wis A en wis C,
verdient het een sterke voorkeur, mede op grond van ervaringen op de pilotscholen, dat aparte
wiskunde C klassen vanaf 4-vwo gevormd worden. Hiervoor pleit:
1. De interesse en de mogelijkheden van de wis C-leerlingen vragen om een andere, eigen
inhoud, aanpak en tempo dan wis A leerlingen.
2. Wis A is op het terrein van de algebraïsche vaardigheden behoorlijk verzwaard; in de
gemengde WA/WC-klassen worden de wis C-leerlingen hier onnodig en ten onrechte
ook mee geconfronteerd.
3. Het is op de pilotscholen gebleken dat, om (heel) kleine groepen te voorkomen, een
verticale clustering, V4-V5-V6 wis C klassen, veel beter uitpakt dan het onderbrengen
van wis C leerlingen in wis A groepen.

